Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/46

La junta de govern local

Ordinària

Data

15 / de novembre / 2018

Durada

Des de les 19:56 fins a les 21:13 hores

Lloc

Sala de Sessions de l'Ajuntament de L'Arboç

Presidida per l'alcalde

JOAN SANS FREIXAS

Secretària-interventora actal.

ISABEL BLASON BERDASCO

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77785871D

ALFONS RIBAS PEREZ

SÍ

39693419L

GABRIEL CURIESES ESTEBAN

NO

39665174H

JOAN SANS FREIXAS

SÍ

39688738F

JOSEP RAJA MOLINARI

SÍ

39733266F

MIGUEL ANGEL DEL RIO MARTOS

SÍ

46339828A

MONTSERRAT PEREZ GALLEGO

SÍ

39706418T

SONIA MAGRANE RUS

SÍ

46634761F

SUSANA BAYO MORALES

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. GABRIEL CURIESES ESTEBAN:
«BAIXA LABORAL»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Tipus de convocatòria

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOAN SANS FREIXAS (2 de 2)
L'Alcalde
Data Signatura: 23/11/2018
HASH: 8f88a04d2e177866c960101d08accada

ISABEL BLASON BERDASCO (1 de 2)
La Secretaria Interventora acctal.
Data Signatura: 22/11/2018
HASH: 021765d1336881cb97dc9c34e8208e1f

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 45/18 DE DATA 8/11/2018.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per providència d’Alcaldia de data 7 de novembre de 2018 s’inicia expedient per tal de licitar
el servei de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament de l’Arboç, mitjançant
procediment obert, expedient ordinari. En compliment del que estableix l'article 116.4 LCSP, el
procediment obert es justifica per ser un dels procediments d'adjudicació ordinaris i no
concórrer circumstàncies que recomanin acudir a un procediment restringit, ni cap dels
supòsits que permeten la utilització de qualsevol altre tipus de procediment (art. 131.2 LCSP).
·

En aquesta providència s’indica la possibilitat de licitar el contracte pel procediment
obert, tramitació ordinària.

·

Que la duració del contracte es preveu de 2 anys, amb la possibilitat d’acordar una
pròrroga per 1 any més.

·

Que s’ha redactat els Plecs de clàusules administratives tècniques particulars que
hauran de regir aquesta contractació, determinant-se en expedient ordinari, el
procediment obert.

En data 7 de novembre de 2018, la Secretària – interventora acctal va emetre informe sobre
la legislació aplicable, el procediment a seguir, l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el
contracte, informant també, sobre la legalitat dels esmentats Plecs de Clàusules.
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de novembre de 2018, en el que s’estableix que en les
aplicacions pressupostàries 132.227, 920.227, 330.227, 241.227, 231.227, 153-227 321.227,
326-227, 332-227, 342-227 del pressupost de l’ajuntament de l’exercici 2018, no hi ha
consignació adequada i suficient per reconèixer les obligacions que es meritin per l’execució
del contracte, però si a nivell de les bosses de vinculació jurídica 13-2, 92-2, 33-2, 24-2, 23-2,
153-2, 32-2 i 34-2.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

EXP. NÚM. 2683/2018. APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ DE LA NETEJA DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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S'aprova per unanimitat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Per la secretària-interventora actal. es dóna lectura de l'Acta de la Junta de
Govern Local 45/18 de data 8 de novembre de 2018.

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
ACORDS:

QUART.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.

EXP. 1211/2018. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, REPARACIÓ I MILLORA DE LES
INSTAL·LACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC ELECTRIC DEL TERME
MUNICIPAL DE L'ARBOÇ
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Asse
ntiment

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2018, va aprovar el
Plec de Clàusules administratives particular que han de regir la contractació del servei de
conservació, manteniment, reparació i millora de les instal·lacions de l’enllumenat públic
elèctric del municipi de l’Arboç.
La Clàusula 21 d’aquestes disposa que la mesa de contractació estarà formada per:
President: Alcalde-President de l’Ajuntament o en qui delegui
Vocals: La secretària-interventora actal. de l'Ajuntament.
Un funcionari adscrit al departament d'intervenció.
Un funcionari adscrit al departament de Secretaria.

Actuarà com a secretari de la Mesa el vocal funcionari adscrit al departament
de Secretaria o en qui delegui.
Vist l’article 326.4 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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TERCER.- Aprovar la despesa de 249.571,36€ i 52.409,98€ d’IVA a càrrec de les aplicacions
pressupostàries 132.227, 920.227, 330.227, 241.227, 231.227, 153-227 321.227, 326-227,
332-227, 342-227.
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SEGON.- Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran el
contracte de servei de neteja dels equipaments municipals de l’Ajuntament de l’Arboç i
anunciar la licitació atorgant un termini que no serà inferior a 35 dies naturals, comptats des
de la tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (DOUE),
d’acord amb el que disposa l’article 156 de la LCSP, la licitació també es publicarà al perfil del
contractant, per presentar les pliques corresponents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PRIMER.- Aprovar l’expedient de licitació i contractació, mitjançant procediment obert, amb
una durada de 2 anys, amb la possibilitat d’acordar una pròrroga per 1 any més, per la
concertació amb l’empresa que resulti adjudicatària, del servei de neteja dels equipaments
municipals de l’Ajuntament de l’Arboç.

Sector Públic, el qual disposa que els membres de la mesa seran nomenats
per l’òrgan de contractació.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar els següents membres de la Mesa de contractació de la
present licitació:

Suplent: Barbara Medina Riembau, funcionaria adscrita al Departament de serveis Tècnics
Titular: Eva Acosta Acosta , funcionaria de la corporació adscrita al Departament
d’Intervenció.
Suplent: Enric Casellas Tetas, funcionari adscrit als serveis informàtics
Secretària Titular: Imma Forns Gabarró, funcionaria adscrita al Departament de secretaria.
Suplent: Angels Olmos Ruiz, funcionaria adscrita al Departament de secretaria.

Segon.- Comunicar el present acord als membres que formen part d’aquesta unitat tècnica.
Tercer.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina web
municipal.

EXP 2611/2018. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS APARELL ELEVADORS UBICATS EN ELS EDIFICIS
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/Assen
timent

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2018, va aprovar el
Plec de Clàusules administratives particular que han de regir la contractació del servei de
manteniment dels aparells elevadors ubicats en els edificis municipals de l’ajuntament de
l’Arboç.
La Clàusula 21 d’aquestes disposa que la mesa de contractació estarà formada per:

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Vocals: Titular: Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament de
l’Arboç.
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Suplent: Josep Raja Molinari, Primet Tinent Alcalde

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

President: Titular: Joan Sans i Freixas, alcalde de l’ajuntament de l’Arboç

President: Alcalde-President de l’Ajuntament o en qui delegui
Vocals: La secretària-interventora actal. de l'Ajuntament.
Un funcionari adscrit al departament d'intervenció.
Un funcionari adscrit al departament de Secretaria.

Actuarà com a secretari de la Mesa el vocal funcionari adscrit al departament
de Secretaria o en qui delegui.

Primer.- Designar els següents membres de la Mesa de contractació de la
present licitació:
President: Titular: Joan Sans i Freixas, alcalde de l’ajuntament de l’Arboç
Suplent: Josep Raja Molinari, Primet Tinent Alcalde
Vocals: Titular: Isabel Blasón Berdasco, secretària-Interventora accidental de l’ajuntament de
l’Arboç.
Suplent: Barbara Medina Riembau, funcionaria adscrita al Departament de serveis Tècnics
Titular: Eva Acosta Acosta , funcionaria de la corporació adscrita al Departament
d’Intervenció.

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’article 326.4 de la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, el qual disposa que els membres de la mesa seran nomenats
per l’òrgan de contractació.

Suplent: Enric Casellas Tetas, funcionari adscrit als serveis informàtics

Suplent: Angels Olmos Ruiz, funcionaria adscrita al Departament de secretaria.
Segon.- Comunicar el present acord als membres que formen part d’aquesta unitat tècnica.
Tercer.- Donar publicitat del present acord al Perfil del Contractant de la pàgina web
municipal.

EXP. NÚM. 2828/2018. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ I L'INSTITUT DE L'ARBOÇ PER LA CESSIÓ DE LA
INSTAL.LACIÓ
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Secretària Titular: Imma Forns Gabarró, funcionaria adscrita al Departament de secretaria.

ssentiment

L’Ajuntament de l’Arboç a través de la regidoria d’Esports vol implementar en el
municipi, per tercer any consecutiu, el programa extraescolar gratuït «Projecte
FutbolNet» que la Fundació FC Barcelona promou, per tal d’utilitzar l’eina de
l’esport en àmbits socials del municipi més desfavorits amb el propòsit de
fomentar la cohesió i vertebració social.

Vist l’art. 86.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el qual disposa que les administracions públiques podran celebrar
acords, pactes, convenis i contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que
no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció
i tinguin per objecte satisfer d’interès públic que tenen encomanat.

La Regidoria de Règim Intern proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni, que es transcriu en l’annex adjunt a aquesta
proposta, de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Arboç i l’Institut de l’Arboç per
regular la utilització de determinats espais de les instal·lacions de l’Institut de
l’Arboç, fora de l’horari lectiu, per desenvolupar el «Projecte FutbolNet» des del
19 de novembre de 2018 al 31 de maig de 2019.
Segon.- Aprovar la despesa de realitzar el manteniment i la reposició dels
focus de llum del pati exterior durant el període que es desenvoluparà
l’activitat, per tal de dur a terme aquesta en condicions òptimes, així com
participar en la poda dels arbres i arbusts de l’Institut de l’Arboç, així com de
l’enjardinament de les zones que ho requereixin durant el curs escolar, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 18.08.3410.22199.
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni i demés documents
oportuns per a l’efectivitat del present acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Institut de l’Arboç del Departament d’Ensenyament i
comunicar-lo al Departament d’intervenció.
ANNEX

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

Vist l’informe d’Intervenció de data 14 de novembre de 2018, on s’estableix que
hi ha crèdit disponible per fer front amb aquesta despesa.
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Donat que l’Institut de l’Arboç disposa dels espais necessaris per a la pràctica
d’aquesta activitat, i que durant la franja que es vol realitzar l’activitat no afecta
al seu funcionament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Objectiu no és aprendre a jugar a futbol, sinó aprendre i adquirir valors
educatius a través del futbol i de l’esport, promoure la pràctica de l’esport entre
els joves i fomentar els hàbits saludables.

CONVENI ENTRE EL CENTRE EDUCATIU INSTITUT DE L’ARBOÇ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ, PER A
L’ÚS SOCIAL D’ALGUNES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE EDUCATIU, I
PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019.
L’Arboç, ... de novembre de 2018

Exposen:
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, preveu
que el Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i els centres públics
promoguin l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics,
fora de l’horari escolar, per part de persones físiques o jurídiques sense ànim
de lucre, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques,
esportives o altres de caràcter social i que no suposin l’establiment
d’obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena.
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és el titular del
centre educatiu Institut de l’Arboç, domiciliat al carrer Pompeu Fabra s/n
(l’Arboç 43720), que disposa d’instal·lacions.
L’Ajuntament de l’Arboç a través de l’Àrea d’Esports en base a la distribució de
competències entre les diferents àrees municipals, està interessat en el
desenvolupament i posada en funcionament del “Projecte FutbolNet l’Arboç” en
l’àmbit del seu terme municipal que la Fundació FCB promou. La seva iniciativa
d’interès obeeix al fet d’utilitzar l’eina de l’esport en àmbits socials del municipi
més desfavorits amb el propòsit de fomentar la cohesió i la vertebració local.
L’Institut de l’Arboç, disposa dels espais necessaris per a la pràctica d’aquesta
activitat, i durant la franja que es vol realitzar l’activitat no afecta al seu
funcionament.
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

I de l’altra el Sr. Romà Pujol Pujol, amb DNI: 46635137S, director en nom i
representació del centre educatiu públic, Institut de l’Arboç del Departament
d’Ensenyament, domicili Av. Pompeu Fabra, s/n, de l’Arboç i d’acord amb les
facultats atorgades per l’article 54.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost,
d’autonomia de centres educatius.
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D’una banda, el senyor Joan Sans i Freixes, alcalde, amb DNI: 39665174H –
President representant legal de l’Ajuntament de l’Arboç, domiciliat al carrer
Major, núm. 26 de l’Arboç, i en virtut de nomenament atorgat per sessió
plenària de data 13 de juny de 2015. Assistit per la secretària-interventora
actual de la Corporació, Sra. Isabel Blason Berdasco.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Reunits:

Per tot això, ambdues parts, amb l’objectiu principal de respondre a les
necessitats socials del municipi, i mirant d’ajudar els sectors amb més
dificultats de la societat, considerem adient i oportú la formalització d’aquest
conveni mitjançant l’adopció de les següents:
Clàusules

Segona: Règim d’utilització.
Tipus d’activitat
Futbonet. Educació en valors a través del futbol
Horaris
Del 19 de novembre de 2018 al 31 de maig de 2019, de les 17.25 a les
18.55.
Espais a utilitzar

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

L’objecte d’aquest conveni és regular la utilització, per part de l’Ajuntament de
l’Arboç, de determinats espais de les instal·lacions de l’Institut de l’Arboç, fora
de l’horari lectiu. Concretament les pistes del pati exterior, que és on es
realitzarà l’activitat. El desenvolupament del «Projecte FutbolNet» en les
instal·lacions del centre educatiu és per al curs escolar 2017-2018,
concretament fins el mes de maig de 2018.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primera: Objecte.

Neteja
La neteja diària va a càrrec de l’Institut de l’Arboç.
Accessos i vigilància
S’accedirà a l’activitat des de la porta d’accés a l’Institut de l’Arboç al C/
Pompeu Fabra s/n. L’Ajuntament de l’Arboç serà el responsable de
controlar que l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es
corresponen amb l’activitat.
Usuaris i usuàries
L’entitat signant aportarà a la direcció del centre el nom, telèfon i correu
electrònic de la persona que serà la interlocutora amb el centre, als
Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257
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Les pistes exteriors, vestuaris i els lavabos que hi ha en els vestuaris.
Els dies de pluja s’utilitzarà excepcionalment el gimnàs del centre.

efectes de dirimir qualsevol qüestió derivada de l’execució del conveni.
Difusió
L’Ajuntament s’encarregarà de difondre l’activitat a les xarxes socials,
cartells i a través de la ràdio municipal, tal com es fa en tots els actes
organitzats pel consistori.

L’Ajuntament de l’Arboç es compromet a realitzar el manteniment i la reposició
dels focus de llum del pati exterior durant el període que es desenvoluparà
l’activitat, per tal de dur a terme aquesta en condicions òptimes.
L’ajuntament de l’Arboç també participarà en la poda dels arbres i arbusts de
l’Institut de l’Arboç, així com de l’enjardinament de les zones que ho
requereixin durant el curs escolar.
Amb aquesta actuació es compensarà tota la despesa generada a l’Institut de
l’Arboç per l’activitat que és objecte d’aquest conveni i que es desenvoluparà al
centre.
Quarta: Compromisos de l’Ajuntament de l’Arboç.
L’Ajuntament de l’Arboç es compromet a fer les actuacions següents:
 Conservar les instal·lacions i els equipaments en el mateix estat de
funcionament i de neteja en què es varen lliurar.
 No utilitzar les espais i els equipaments amb una finalitat distinta de la

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

Tercera: Règim econòmic i de compensació.
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L’Ajuntament aportarà els recursos humans necessaris per a la
implementació del programa extraescolar gratuït, i personal tècnic de
Serveis Socials i d’Esports per complementar la coordinació i el
seguiment del projecte. La Fundació Futbol Club Barcelona, com a
entitat que implanta el projecte al municipi, s’encarregarà de
proporcionar recolzament amb els mitjans humans i materials
convenients per donar cobertura a les activitats incloses al “Projecte
FutbolNet”. Coordinar tècnicament el projecte mitjançant l’aportació de
referents tècnics experts per tal de donar suport metodològic en la
implementació de les activitats. Tenir contractada una assegurança que
cobreixi a tots els participants en el projecte del municipi de l’Arboç (mort
per accident, invalidesa permanent absoluta i despeses sanitàries).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Operativa











Cinquena: Obligacions del centre.
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que va ser autoritzada, ni fer servir espais i equipaments diferents dels
autoritzats.
Fer-se càrrec de la vigilància que asseguri l’obertura i el tancament de
l’activitat, la normalitat de l’ús i, si escau, la correcta utilització dels
espais cedibles.
Tenir contractada, per part de l’entitat implementadora, una assegurança
que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del personal al seu servei,
derivada de l’ús i de l’activitat i pels danys i perjudicis que es puguin
ocasionar durant la seva realització per unes sumes assegurades
mínimes de 150.000.- € per víctima individual i d’1.200.000.- € per
sinistre (import que el Govern pot actualitzar periòdicament).
Abonar l’import dels danys ocasionats per l’ús.
Vetllar perquè l’accés a les instal·lacions es limiti a les persones que es
corresponen amb l’activitat autoritzada.
No cedir a tercers per cap concepte l’espai d’ús autoritzat.
Comunicar immediatament a la direcció del centre qualsevol incidència
derivada de l’ús de les instal·lacions.
Retornar les claus de les instal·lacions, en el cas que hagin estat
lliurades pel centre educatiu, una vegada hagi finalitzat la vigència del
conveni.
Reparar els desperfectes ocasionats pel desenvolupament de l’activitat.
Netejar les aules quan l’activitat condueixi a la necessitat d’una neteja
intensiva més enllà de l’acceptable per una activitat educativa.
El centre no facilita material fungible per a l’activitat. Aquests materials
van a càrrec de l’Ajuntament de l’Arboç.
L’acompanyament al servei dels alumnes que ho requereixin serà
realitzat pel personal que realitza l’activitat.

 Garantir que els espais que són objecte d’aquest conveni es trobin en
condicions per desenvolupar les activitats previstes.
 Avisar l’entitat, amb una setmana d’anticipació, en cas que el centre
organitzi una activitat que requereixi la utilització de l’espai cedit, dins
l’horari assignat en el conveni.
 Proporcionar els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament
dels espais a utilitzar per l’entitat, en concret al representant designat
per aquesta, que serà responsable davant el centre de garantir-ne el
bon funcionament.
 El centre no facilita l’ús d’internet ni ordinadors per al desenvolupament
de l’activitat.
 L’Institut de l’Arboç i el seu personal no s’encarrega de la vigilància de
l’alumnat que realitza aquesta activitat, així com tampoc del seu
acompanyament als serveis quan algun alumne ho requereixi.

Ajuntament de L'Arboç
C/ Major, 26, L'Arboç. 43720 (Tarragona). Tel. 977670083. Fax: 977670257

Codi Validació: 3HE3NEF976GD9966YRM4DARF6 | Verificació: http://arbocenc.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 14

El centre farà el seguiment de l’aplicació d’aquest conveni. El centre s’obliga a:

Sisena: Comissió de seguiment.
Als efectes d’assolir els objectius previstos en el conveni, es constituirà una
comissió de seguiment formada per l’Alcalde i la Secretària-Interventora actual
de l’Ajuntament de l’Arboç, la coordinadora de Futbolnet, el regidor
representant de l’ajuntament i el director. Correspon a aquesta comissió el
seguiment de les actuacions derivades de l’execució del contingut del conveni.
La comissió es reunirà, com a mínim, un cop a l’any, al lliurament de la
memòria anual i sempre que una de les parts ho sol·liciti.

Es podrà prorrogar de manera expressa per un curs escolar més sempre que
hi hagi la valoració positiva de la comissió de seguiment.
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura per començar
l’activitat el dia 19 de novembre de 2018 i fins el 31 de maig de 2019 . L’activitat
no podrà començar fins que el conveni estigui signat per ambdues parts.
Vuitena: Modificació dels acords.
Les parts poden modificar les clàusules d’aquest conveni per mutu acord en
qualsevol moment. De no ser per mutu acord, l’alteració de les estipulacions
contingudes en aquest document permetrà a l’altra part optar per exigir-ne el
compliment o la resolució.

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

Aquest conveni té una vigència per al curs escolar 2018/2019.
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Setena: Vigència.

Novena: Causes d’extinció.

Així mateix, el conveni es podrà extingir per qualsevol de les causes següents:
 Per mutu acord de les parts, manifestat de manera expressa i escrita.
 Per revocació de la direcció del centre de l’autorització de l’ús social
d’acord amb la normativa vigent.
 Per l’incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les clàusules
del conveni.
 Per qualsevol altre causa de les generals establertes, així com altres de
les previstes en la legislació vigent.
Aquest conveni pot extingir-se o resoldre’s, entre d’altres causes que siguin
d’aplicació, per no dur a terme l’activitat en la data prevista.
Desena: Compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades).

Ajuntament de L'Arboç
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El conveni s’extingeix pel transcurs del seu termini de vigència.

Ambdues parts acorden que en l’obtenció i tractament de dades de persones
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni
respectaran la normativa de la LOPD i que, prèviament a la realització de
cadascuna de les accions que se’n derivin, adoptaran els acords pertinents que
garanteixin el compliment estricte de la Llei esmentada. Cap de les parts cedirà
dades de persones físiques a l’altra part a menys que s’hagi adoptat el
corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de
la normativa.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per mutu acord en la
comissió de seguiment establerta en la clàusula sisena.
En cas que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en
la interpretació i el compliment d’aquest conveni seran resoltes pel director del
centre educatiu.
I en prova de conformitat, les parts signen dos exemplars d’aquest Conveni a
un sol efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.
L’Arboç, ... de novembre de 2018
Alcalde
–
President
l’Ajuntament de l’Arboç

Romà Pujol Pujol

Joan Sans Freixas

EXP. NÚM. 2687/2018. ATORGAMENT AJUT PRESTACIÓ SOCIAL A J.M.T.
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Director de l’Institut de l’Arboç

Número : 2018-0046 Data : 22/11/2018

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es formalitza a l’empara dels
articles 53 i 54 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres
educatius, i de l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprovà la Llei municipal de règim local de Catalunya.
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Onzena: Naturalesa i jurisdicció.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

de

2018

Vist l’informe emès pel departament de serveis socials, favorable a
l'atorgament d'un ajut de 117,80€ per consum elèctric i 23,83€ en concepte de
subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 8683558 i període
2018/04.
Vist l'informe del Departament d'Intervenció de data 5 de novembre de 2018,
en el qual s'estableix que existeix consignació suficient a l'aplicació
pressupostària 18.04.2310.48000 per fer front aquesta despesa.
La Regidoria de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’atorgament d'un ajut social a J.M.T., per un import de
117,80€ per tal de fer front a dos rebuts de subministrament elèctric i 23,83€
en concepte de subministrament d’aigua amb el núm. de contracte: 8683558.
Segon.- Aprovar efectuar el pagament de les mencionades factures de
subministrament de elèctric, per un import total de 117,80 € a Càrites l’Arboç.
Tercer.- Aprovar l’excepció de la factura d’aigua, període 2018/04 per import
total de 23,83€, a càrrec del Fons Social aportat per l’empresa SOREA SAU.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada, a l’empresa
SOREA i a Càrites l’Arboç.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

Ajuntament de L'Arboç
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Vista la sol·licitud presentada en data 2 de novembre
(2018-E-RC-6081), per J.M.T., on sol·licita un ajut social;
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Atès que en data 20 de juny de 2012, l'Ajuntament de l'Arboç signa un
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Arboç i Càrites, on es
comprometen a col·laborar amb aquesta corporació, fent una aportació
dinerària a favor de l' Ajuntament perquè es destini a donar suport al Fons
Social.
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El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 30 de març de 2012, va
aprovar les Bases per la Concessió de Prestacions d'Urgència Social, i donat
que actualment hi ha una persona que ha presentat sol·licitud per acollir-se a
aquestes bases, i un cop derivades als Serveis Socials del municipi, la
treballadora social ha procedit a realitzar la valoració pertinent a la sol·licitant.

Ajuntament de L'Arboç
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C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes
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